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 ……………………………………. 

Bal, insan sağlığı için çok önemli bir yiyecektir. Pek çok hastalığı iyileştirdiği 
bilinir. Öksürmeye başladığımızda annemizin verdiği bir kaşık bal en iyi ilaç olur. 
Bir kaşık balın oluşumu ise gizemlerle doludur. Arıların ürettiği bal, insanların 
severek tükettiği bir besin kaynağıdır.  

Arılar, doğanın “üstün makinecileri”dir. Yaşam ve çalışma yöntemleri 
şaşırtıcıdır. Bal arısı başparmağımızın tırnağı kadar bile değildir. Bu minik canlılar 
çok usta birer mimar ve mühendistirler. Mumdan yaptıkları kentleri insanlar bile 
aynı sağlamlık ve hafiflikte yapamamaktadır. 

Bal arısı önce besinin yerini belirler. Besinini büyük bir özenle toplar. 
Kovanına kendi ağırlığının yarısı kadar bal yüküyle döner. Kovandaki bal arıları, 
gelen arının kuyruğu ile işaret ettiği çiçeğe doğru uçmaya başlar. Her arının 
kovanda kendine göre bir işi vardır. Kimileri mum yapar kimileri bal depolar. Bir 
bölümü kovanın girişini korur. Topladıkları balla kışın hem karınlarını doyururlar 
hem ısınırlar. Kısacası arıların üretimi de tüketimi de gizemlerle doludur. 

Metni okuyalım. Türkçe defterine yazalım Soruları cevaplayalım. Başlık yazalım.   

1. Öksürmeye başladığımızda en iyi ilaç nedir? 
 
 

2.  Bal arısının büyüklüğü ne kadardır? 

 
3.  Bal arıları topladıkları balı ne için kullanırlar? 

 
Aşağıda verilen sözcükleri sözlük sırasına göre yazalım. 

 
 
 
 

 Aşağıda verilen sözcüklerin zıt (karşıt) anlamlılarını yazalım.

 

 

  

06 

Güneş – Gezegen – Gözlük - Dünya 

Çakal – Çivi – Çeşme - Çorba 

Davul – Düğme – Dolap - Dürüm 

 

 

 

Temiz …………..  

Yakın ………….. 

İyi ………….. 

İhtiyar ………….. 

Yüksek ………….. 

Aydınlık ………….. 

Ödül ………….. 

Kapalı ………….. 

Çukur ………….. 

Beyaz ………….. 

Acı ………….. 

Tembel ………….. 
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Bizden farklı özellikleri olanlar bizimle oynamamalı. 

Kitap okumak …………………………………………………………………………….. 

Aşağıdaki eşleştirmeleri yapalım.      Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştirelim.

 

 

 

 

 

 

 
           Bas. Adı   Bas. Değ.   
          ……….    …………… 

          ...……….    …………… 

  
           Bas. Adı    Bas. Değ.   
          ………..    …………… 
          ...……….   …………… 
 

   

 
           Bas. Adı   Bas. Değ.   
          ……….    …………… 

          ...……….    …………… 

  
           Bas. Adı    Bas. Değ.   
         …….….   …………… 

          ...……….   …………… 
 

   
 

           Bas. Adı   Bas. Değ.   
          ……….    …………… 

          ...……….    …………… 

  
           Bas. Adı    Bas. Değ.   
        …………    …………… 

          ...……….    …………… 

Aşağıdaki sayıların basamak adlarını ve basamak değerlerini yazalım. 

63 

45 

31 

2 destenin 5 eksiği 

1 düzinenin 9 fazlası 

1 deste + 1 düzine 

4 onluk + 5 birlik 

6 onluk + 3 birlik 

1 birlik + 3onluk 

22 

15 

21 

Herkesin fiziksel özellikleri aynıdır. 

75 81

56 44 

94 62 

Aşağıdaki cümleleri okuyalım, Yanlış olan ifadelerin doğrusunu deftere yazalım.. 

Farklılıklara saygı duymamamız gerekir. 

Olaylar karşısında farklı duygular hissedebiliriz. 

Uzun boylu olmak duygusal bir özelliktir.  

Araç gereçlerimizi ders programına göre hazırlamalıyız. 

Bazı fiziksel özelliklerimiz aynı olabilir. 

Planlı olmak okul başarımızı etkilemez. 

Cümleyi  tamamlar mısın? 


